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J. van Manen Adriaanszn. en de kunst

Marius van Dam

In het artikel over J. van Manen Adriaanszn. dat in 1998 verscheen in het tijdschrift
Oud Rhenen wordt kort aangehaald dat Van Manen veel publiceerde over een breed
scala van onderwerpen. Een van de daar genoemde titels is : De reden van 't gering
getal beoefenaars van 't historisch vlak der schilderkunst in ons vaderland.
Het is buitengewoon interessant om deze tekst hier nader te beschouwen en in een
breder perspectief te plaatsen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze tekst
nogal vooruitstrevend is. Van Van Manen zelf zijn geen schilderijen bekend; dat hij
wel mee kon doen met de discussie over schilderkunst blijkt uit zijn inzending.

De publicatie

Wat de bovengenoemde titel niet doet vermoeden is dat het hier om het antwoord op
een prijsvraag gaat. Deze prijsvraag werd uitgeschreven door het Teylers Tweede
Genootschap, een genootschap dat jaarlijks wetenschappelijke prijzen uitschreef (en
schrijft).
De prijsvraag van 1806 (waarschijnlijk, over de precieze data is onduidelijkheid, de
inzendingen zijn rond 1810 gepubliceerd) luidt:

Wat is de reden, dat de Nederlandsche school, zoowel ten tijde van haren
grootsten bloei, als hedendaags zoo weinig meesters in het historisch vak
heeft opgeleverd; daar zij zoo uitnemend slaagde en nog slaagt in alles wat
de eenvoudige navolging der natuur, of de meer beperkte kring van het
huiselijk leven het vermogen der kunst aanbiedt; en welke zijn de midde-
len, om in dit land uitmuntende historieschilders te vormen.'

Uitleg van de vraag

[n de 17e eeuw werden in Holland, anders dan in de rest van Europa, weinig historie-
stukken geschilderd. Een historiestuk is een schilderij dat een aspect van de bijbelse
of mythologische geschiedenis uitbeeldt. In de Republiek werden 'lage
onderwerpen' geschilderd. Deze werden in tegenstelling tot de verheven historiestuk-
ken door kunstcritici niet gewaardeerd. Tot circa 1850, wanneer in Frankrijk het
realisme echt doorbreekt, blijft men zeer kritisch tegenover de Hollandse kunst
staan.
Het voert te ver om diep op deze ontwikkeling in te gaan, een en ander zal in de
loop van het artikel ook wel naar voren komen, maar om toch wat duidelijkheid te
scheppen zal eerst een klein overzicht volgen van de meningen tot circa 1800. Op
die manier kan duidelijk worden waarom Teylers genootschap deze prijsvraag



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - september 2002 - no. 3 - bh. 39

uitschreef en waarom juist het antwoord van Van Manen nu zo bijzonder is.
De 17e eeuwse kunstschilder leerde dat er verschillende genres in de schilderkunst
bestonden. Het meest verheven was het historiestuk omdat alleen wanneer de schil-
der alle andere genres beheerste, hij zo een verheven werk kon maken. Deze andere
genres waren: het landschap, het portret, het stilleven en de genrestukjes. De laatste
term is een verzamelnaam voor alle onderwerpen die betrekking hebben op het
volkseigene.
Waarom is het genre nu zo laag in aanzien terwijl ook hier de schilder beheersing
moet hebben van alle genres? De criticus was van mening dat de genrestukjes nage-
schilderd waren van de natuur en dat in het historiestuk de situatie niet rechtstreeks
uit de natuur was gekopieerd maar ontsproten was aan het genie van de kunstenaar.
In de 18e eeuw werd veel afgegeven op de Hollandse schilderkunst. De gangbare
norm was de academisch Italiaans Franse en deze had geen grote waardering voor
de Nederlandse kunst. Positief was men wel in technisch opzicht maar de
hoogstaande onderwerpen ontbraken. Er zou geen opvoedende werking vanuit gaan.
De redenen hiervoor waren volgens deze theoretici onder andere dat de geest en het
land van de Hollanders hen zo maakten dat zij die verheven werken niet konden
maken. De karakters van de samenleving en van de schilderkunst waren dus verbon-
den. Door zich in mindere bewoordingen uit te laten over de Nederlandse kunst liet
men zich ook negatief uit over de Nederlander. Hoewel niet iedereen deze kritiek zo
opvatte; de verzamelaar van Wassenaer van Obdam zei rond 1750 tegen de Parijse
kunsthandelaar E.F.Gersaint (1644-1750) over een schilderij van Adriaan van Ostade
dat de Nederlanders van hun schilders hielden, omdat zij de natuur zo knap en waar-
heidsgetrouw weergaven. De Nederlanders herkenden in deze schilderijen het leven
van hun boeren.2

Irritatie over deze negatieve bewoordingen sprak pas later. De titel van een pamflet
van E.M. Engelberts (1731-1807) is overduidelijk: Verdediging van de Eer der
Hollandsche Natie(1763)3. Hij ageerde hier tegen een Engels traktaat uit 1762
waarin de kwaadaardige zeden van de Hollandse aard worden gepubliceerd. Ook
Rhynvis Feith (1753-1824) reageerde in 1781 furieus tegen de 'afgunstige
Engelschen, winderige Franschen en trotsche Duitsers.'4 Hij ging als volgt de
tegenovergestelde kant op met zijn mening:
"Reeds weet men, reeds is men overtuigd, dat de Nederlanders de natuur volkomen
wisten te schilderen, terwijl de Italiaanen niets konden dan de Modellen der
Oudheid afschetsen; reeds weet men, dat de Nederlandsche School alleen, waare
schilders heeft voortgebragt; Wel haast zal men 't openlijk durven beweeren, wel
haast den eersten rang toewijzen aan hun, die men reeds van den laagsten trap,
waar toe het blind vooroordeel tegen de noordsche voortbrengsels hen gewezen had,
tot naast den hoogsten verheven heeft. En daar de Italiaanen in de fraaie kunsten
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nooit iets betracht hebben, dan met een slaafsche opmerkzaamheid de overblijfsels
van 't Oude Rome na te bootsen; de Franschen, dan valsche idealen, van een vluch-
tigen geest, die de gedaante voor 't ligchaam, de wolk voor Juno omhelst, af te beel-
den; de Engelschen, dan de woestheid der gebrekkige Natuur, uit eene buitensporige
zucht voor het ongedwongene na te volgen; en de Duitschers dan een samenmengsel
van dit alles te maken: schijnt het voor den vrijen, diepdenkenden, en nauwkeurigen
Nederlander bewaard den waaren Saak in de fraaie Kunsten nog eenmaal te doen
kennen. "5

Feith was van mening dat wanneer een ideaal werd geschilderd en wanneer dit werd
vergeleken niet een werk dat een eenvoudige navolging naar de natuur betrof, deze
navolging zonder ideaal het glansrijk zou winnen van het geïdealiseerde stuk. Dit
omdat voor idealisering genie nodig is en voor navolging niet.6

Roeland van Eijnden, (1747-1819) vond in zijn Antwoord op de vraag 'In hoeverre
de Nationaale Smaak van de Hollandsche School 't doelwit der Schilder- en Teken-
kunde bereike...' (Haarlem publicatie 1787)7 dat de waarde van de Nederlandse
schilderkunst lag in de ongeïdealiseerde voorstellingen.
Nationale smaak is een term die door vrijwel iedereen gebezigd werd. Allen waren
van mening dat iedere natie zijn eigen bijzondere smaak heeft. Van Eijnden was
overwegend positief hoewel hij als classicist toch de Hollandse kunst lager achtte
dan de verheven Italiaanse veelzijdigheid.
De Noord-Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw werd, zoals hierboven
geschetst is, overwegend behandeld als een kunstuiting die de natuur en het mense-
lijk bedrijfin directe zin weergaf. De voorkeur van de classicisten ging meer uit naar
idealisatie van de natuur, daarom werd directe navolging als een tekortkoming
gezien, zij het met positieve geluiden. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw
kreeg de Nederlandse kunst meer en meer waardering als een naturalistische richting
in de kunst. In deze tijd wordt de basis gelegd voor het wijd verbreidde idee dat de
Hollanders louter landschap-,, stilleven- en genrestukken hebben geproduceerd. De
gevolgen hiervan en het idee dat er een relatie is tussen het land en de schilderkunst
zal in de negentiende eeuw alleen nog maar sterker worden.

Verval

In de 18e eeuw heerste de mening dat de bloeiperiode van de zeventiende eeuw was
afgesloten en dat de eigen tijd anders en vooral minder was dan het verleden (de
gouden eeuw). Dit was geen geïsoleerd fenomeen in de samenleving en economie
van de Republiek. Men nam aan dat de teruggang van de kunsten te maken had met
de veranderende situatie in de samenleving. Tezamen met de handel en wetenschap
en volgens sommige contemporaine schrijvers ook tezamen met het moreel raakte
de kunst na 1740 in een diepe depressie.8 Zo ontstond meer en meer het idee dat de
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Hollandse schilders in de achttiende eeuw achterbleven bij de grootheden van de
voorbije zeventiende eeuw.
Onder invloed van de Verlichting ontstond een proces van natievorming. Dit leidde
in de jaren 1760-'70 tot een ware vaderlandcultus. In dit licht is de reactie van
Engelberts ook te verklaren. Definities van nationaal karakter en nationale smaak
kregen vorm. Datgene wat eigen was werd geduid om zich te onderscheiden van het
buitenland. De ideeën van de verlichting pasten goed in het beeld dat bestond van de
'Gouden Eeuw'. Men had het idee dat nog niet alles verloren was en dat deze eeuw
kon worden teruggehaald. Het verleden was een spiegel voor het heden. Wanneer
men zich daaraan zou conformeren zou het als vanzelf weer terugkomen.

Pas rond 1800 was men doordrongen van het besef dat een onderscheid moest
worden gemaakt tussen het verleden en het nu. Nu werd ook pas voor het eerst een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zeventiende-eeuwse kunst en die van de
eigen tijd. E.M.Engelberts (1773-1843), de zoon van de eerder genoemde
Engelberts, schreef Onderzoek naar de oorzaken van het verval der schilderkunst in
Nederland.9 Engelberts draagt hier aan dat de handel in oude meesters niet schade-
lijk zou moeten zijn voor de 'moderne kunst' maar dat door de koopmansgeest van
zijn tijdgenoten zij wel in de waardevaste zeventiende eeuwse meesters en niet in
eigentijds kunst durfden te investeren.10 Engelberts achtte het bestaan van eigentijdse
meesters van nationaal belang.
"Hoe jammer is het dan, dat deze rijke bron, welke aan ons land zo veel roem en
een onberekenbaar voordeel heeft aangebragt, niet weder kan worden aangevuld,
maar door den tijd moet uitdrogen, waar toe wij zelve aanleiding geven. Het ontbrak
ons nimmer en het ontbreekt ons thands nog niet aan bekwaame Meeesters, schoon
zij het veel moeilijker hebben,... om eenigszins gelijk te komen met hunne voorgan-
gers, die in alle vakken hebben uitgemunt, alleen het Historiëele uitgezonderd.
Waartoe de natie ook aanleiding gaf, zij wierden min gezogt. Aan voorbeelden
ontbreekt het echter niet, waaruit men kan opmaken, dat de Nederlanders ook
daarin gelukkig zouden hebben kunnnen slagen. Alleen een LAIRESSE, die zijne
kunst in Nederland tot die hoogte gebragt heeft, een DE WIT kunnen hier tot bewijs
verstrekken.""

Sociale en economische motieven lagen ten grondslag aan dit pleidooi eigen schil-
derkunst te kopen. De nationale kunst kan weer bloeien. Want de schilders hebben
het voordeel in dit land dat zij grote voorbeelden hebben. Als zij die navolgen,
volgen zij de natuur en daarmee bereiken zij het hoogste doel.12 Kort gezegd, rond
1800 besefte men dat de nationale iconografie en smaak lag in landschap en genre.
Uit bezorgdheid over de wetenschappelijke en culturele status van de Republiek
werden genootschappen opgericht. Vaak waren deze genootschappen privé aangele-
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genheden die tot doel hadden bij te dragen aan de vorming en ontwikkeling van de
burger. In de jaren zeventig van de achttiende eeuw kwamen ook de
tekengenootschappen en academies op. Hier hield men zich bezig met
kunstbeschouwing en kunstbeoefening
De ideeën die aan de oprichting ten grondslag liggen zijn nogal ideëel. Men ging er
van uit dat wanneer iemand een goede tekenopleiding had genoten dit zou leiden tot
een betere smaak en daarmee tot een beter kunstproduct. Dit zou de concurrentie op
de internationale (kunst) markt verbeteren. Daarnaast zou het voor de ambachtsman
en wetenschapper heel nuttig zijn om de tekenkunst te beheersen. Kunst werd nuttig
geacht.
Teylers Tweede Genootschap heeft als genootschap elk jaar wetenschappelijke prijs-
vragen uitgeschreven. Vaak werd gevraagd een verhandeling over het een of ander te
schrijven. Deze vragen zijn nogal behoudend. Er klinkt vaak een classicistische
benadering in door. Echt vreemd is dit niet, de particuliere genootschappen in
Nederland hadden over het algemeen een traditioneel en op het individu gericht
cultuurideaal. Dit was gebaseerd op het hebben van geld, vrije tijd en eruditie.13

In 1781 werd de vraag uitgeschreven:
In hoeverre de Nationaale smaak van de Hollandse School het doelwit der
schilder en Tekenkunde bereikte en aan derzelver Smaak, door het bestude-
ren van het antique en van de werken der kunstenaars van anderen schooien
zouwde kunnen verbeterd worden.14

In 1787 werd het bekroonde antwoord van Roeland van Eynden, een liefhebber en
amateur-schilder te Tiel, gepubliceerd. In zijn prijswinnend antwoord voor het
Teylers Tweede Genootschap legde hij in vier 'afdeelingen', zijn term voor
hoofdstukken, en drie bijlagen uit wat het ware wezen van de kunst is en wat de
smaak van elke nationale school is. Dit versterkt hij met een lijst van schilders van
alle landen die hij vergelijkt. Tot slot heeft hij een verhandeling over het kostuum in
de kunst, een verklarende woordenlijst en een verhandeling over de Transfiguratie
van Raphaël in de Sint Pieter in Montorio te Rome toegevoegd.
Van Eynden nam een realistisch standpunt in. Want hoewel uit zijn tekst een
voorkeur voor de idealiserende historieschilderkunst spreekt, zag hij in dat de natio-
nale smaak meer kans van slagen had. Hij bedoelde hiermee dat het kunstkarakter
van de natie niet uit historieschilderkunst kon worden opgemaakt, en de onovertrof-
fen kwaliteit van de Hollandse schilderschool in 'geene verheevene of ideaale onder-
werpen' moest worden benut. Of met deze nationale kunst het toppunt van
volmaaktheid bereikt zou worden betwijfelde hij maar hij deed wel aanbevelingen
voor de verbetering van de opleiding aan de tekenacademies. Zijns inziens zouden
kopieën van beroemde Antieke, Italiaanse en Franse beelden en schilderijen moeten
worden aangeschaft. Ook zou meer aandacht besteed moeten worden aan de propor-
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tieleer, anatomie, perspectief en theorievorming. Door de edele eenvoudigheid en het
schoone der omtrekken van de Antiquen te combineren met de uitvoering en waar-
heid in de navolging [der natuur] van de Hollandse school zou tenminste in de kleine
kabinetstukken de hoogste volmaaktheid bereikt moeten kunnen worden. Ook was
hij van mening dat alle schilderijen die ons land voortgebracht had tezamen moesten
komen op een plaats zodat wij die gezamenlijk konden beschouwen en zo konden
zien dat wij veel goeds hebben gemaakt en dat wij ons dus niet hoeven te schamen.15

Met de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 kwamen de patriotten aan de
macht. Zij richtten een centrale regering in die naar Frans voorbeeld een aantal
hervormingen doorvoerde. Een van de gevolgen hiervan was, dat er een agent voor
nationale opvoeding werd aangesteld. Deze was belast met kunsten, geneeskunde en
de vorming van de nationale zeden. Ten aanzien van de kunsten (schilder-,
beeldhouw- en bouwkunst) kreeg hij de opdracht deze in hun oude luister te herstel-
len. Verder moest hij toezien op de vorming van een nationaal karakter. Beeldende
kunsten kregen een opvoedende taak. De vorming van een nationaal museum in
Huis ten Bosch sloot hier goed bij aan. In het licht van deze ontwikkelingen is de
roep om historieschilderkunst onvermijdelijk. Dit is althans de algemeen heersende
mening rond 1800. De nationale smaak was dan wel anders maar alleen door de
historieschilderkunst - zo werd door de patriotten en later ook door Koning
Lodewijk Napoleon gedacht - kon de nijverheid weer tot bloei komen. Daarnaast
zou het voor het nationaal karakter goed zijn de eigen (glorieuze) geschiedenis te
doen herleven in schilderijen. Voor de Franse tijd was de roep er niet of nauwelijks
en nu ineens wel. Maar de historiestukken die men wenst zijn dan ook van een
geheel andere aard. Wensten de classicisten, zoals Poussin, verbeelding van de
oudheid en aan de bijbel ontleende thema's, de patriotten daarentegen wilden juist
postklassieke thema's uit de vaderlandse geschiedenis.16 In dit licht schrijft Teylers
Tweede Genootschap in 1806 voornoemde prijsvraag uit waarop nu door 4 inzenders
wordt gereageerd.
Inzendingen kwamen van Pieter Kikkert (1775-1855), A. van der Willigen (1766-
1841), J. van Manen Adriaanszn. (1752-1822) en F.X. De Burtin (1743-1818).

Kikkert, die de gouden eremedaille won, woonde in Schiedam en was tekenleraar te
Leiden. Van der Willigen, de tweede prijswinnaar, woonde te Haarlem en was een
liefhebber van de kunsten en amateurdichter. Hij was zo rijk dat hij niet hoefde te
werken en daarom veel kon reizen. Hij is in Italië geweest. J.van Manen Adriaanszn.
was Hoofdschout der stad Puienen en lid van het dichtgenootschap 'Volmaekter door
den Tijd', hij kreeg een tweede zilveren erepenning. De Burtin was een Brusselse
wetenschapper, arts en verzamelaar van Hollandse kunst. Zijn inzending werd niet
bekroond, bijzonder is daarom de publicatie van zijn inzending, normaal gesproken
werden alleen de winnende verhandelingen gepubliceerd.17



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - september 2002 - no. 3 - bh. 44

De antwoorden

Uit de inzending blijkt dat Van Manen een zeer belezen man was, hij citeert veel uit
allerlei teksten, variërend van de oude Grieken tot eigentijdse kunstschilders.

Het antwoord op de vraag is het best te verdelen in een eerste en een tweede vraag.
De eerste vraag behelst de redenen waarom er geen historieschilderkunst van beteke-
nis is (of is geweest) in Nederland. Alle schrijvers gaan hierop in door uit te leggen
wat het (verwarrende begrip) 'Nederlandse school' inhoud.
Een ieder is ervan overtuigd, hoewel de een er meer bladzijden voor nodig heeft dan
de ander om tot deze conclusie te komen, dat het gebrek aan historieschilders is
ontstaan door de verandering van staatsinrichting en godsdienst in de zestiende
eeuw. Tot in de zestiende eeuw was de schilderschool verwant aan de Venetiaanse.
"Na deze Italiaansche, is schoon in een onderscheiden vak niet minder beroemd de
Vlaamsche of Nederlandsche school die in haar stijl en manier het naaste aan de
Venetiaanse grensde."18 Uit de veranderingen in politieke zin volgt logischerwijs een
scheiding tussen de Vlaamse en Hollandse school. De Vlaamse ging onder Rubens
verder op de historische voet, terwijl de Hollandse meesters zich specialiseerden en
de natuur tot leidraad namen zonder een bepaalde meester tot voorbeeld te nemen.
Dit leidde tot een verscheidenheid aan nieuwe onderwerpen. Alleen eerste prijswin-
naar Kikkert meent dat de Hollandse schilders al voor deze veranderingen de
neiging tot het klakkeloos navolgen van de natuur hadden gehad. De redenen die
deze schilders hiervoor hebben gehad zijn eigelijk te treurig om te noemen. Ze
maakten zich de theoretische kennis, die hen zou onderscheiden van een ambachts-
man, niet eigen en pasten zich aan de slechte smaak van de Hollandse natie aan uit
luiheid en winstbejag.19

Van der Willigen is veel minder negatief over de Hollandse schilders. Zijns inziens
hebben de eerder genoemde historische oorzaken alsmede het Hollandse landschap
en het gebrek aan klassieke voorbeelden zowel als de smaak der natie ervoor
gezorgd dat de historieschilderkunst nooit een rol van betekenis heeft kunnen spelen
in Holland.
"Hoe zeer nu de Hollandsche school voornamelyk heeft uitgemunt door het-naauw-
keurig nabootsen van de eenvoudige natuur of den meer beperkten kring des huise-
lijken levens, terwijl zij aan hare tafereelen eenen verwonderlyken luister en beval-
ligheid byzette door de keurige uitvoering, het zuiver koloriet en het heerlyk effect
van schaduw en licht, hoe zeer, zeg ik, dat de Hollandsche school hierdoor voorna-
melijk heeft uitgemunt, heeft zy echter ook verscheidene schilders opgeleverd welke
in het historische vak wel geslaagd zijn... Het talent van Cornelis van Haarlem blijkt
alsmede uit de stukken van dien meester, welke wij in de stad, waarvan hij den naam
droeg, plagten te zien en waarvan de voornaamste thans in den Haag
hangen... Frans Hals hoewel hij zich voornamelijk bij de portraiten bepalende heeft
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groote compositien gemaakt die hem misschien boven Caravagio zou hebben doen
verkiezen indien hij te Rome geleefd had. Gerard Honthorst is meer bekend en
geacht in Italië, onder de naam Gherardo della Notte dan in zijn eigen vaderland."20

De schilders hier hebben een Rome gemist en daarom meent Van der Willigen dat
door het gebrek aan kansen om zich te ontwikkelen te begrijpen valt dat zij zich
hebben gericht op de smaak van het volk, met werk dat goed verkocht kon worden
en daarmee voorzag in hun bestaan.
"En wat zullen wij zeggen van de veeltyds walgelyke schilderstukken van Brouwer,
de Ostades en hunne navolgers, het schijnt althans niet in Holland dat zy hunne
modellen genomen hebben. Men meent er de mismaakte gedaanten van sommige
Brabantsche en Westfaalsche boeren in te ontdekken."21

De twee minst gewaardeerde inzendingen, die van Van Manen en De Burtin geven
een andere visie. Zij zijn juist van mening dat door de verandering van godsdienst en
staatsinrichting de schilders van de nood een deugd gemaakt hebben.22 De kwalitei-
ten om historieschilder te worden waren welzeker aanwezig bij de kunstenaars, maar
toen de markt veranderde hebben zij, buitengewoon verstandig, zich hiervan
afgewend en zich gericht op andere genres waarvan zij de modellen in hun directe
omgeving vonden. Hollanders die wel historieschilderkunst beoefenden horen dan
ook eigenlijk niet tot de Hollandse school maar tot de Franse of Italiaanse, zoals
Gerard van Honthorst (1590-1656).23

De Hollandse schilders werden gesteund door de rijkdom en smaak van de natie.
Hun werk vond gretig aftrek in heel Europa en daardoor meende Van Manen dat het
dus wel in een behoefte zou voorzien. De minachting van andere kunstenaars voor
de Hollandse kunst met haar lage onderwerpen en wanstaltige figuren is slechts uit
afgunst ontstaan.24

"Zij die hunne toneelaardige hersen-beelden zoo hoog opvijzelen, moesten niet
vergeten dat er niets laags of verachtelijk is in de natuur; dat die land- en werk-
lieden, welke zij lompe kinkels noemen, hunne evennaasten zijn, die dikwerf,
ofschoon met eenvoudiger kleederen bedekt, uit hoofde van hunne wezenlijke nuttig-
heid, veel belangrijker wezens zijn dan zij; en dat zij daarom, voor het oog van den
verstandigen waarnemer, des te achtenswaardiger zijn omdat zij hem den mensch
voorstellen minder bedorven, minder gemaskerd en nader bij den staat der
natuur".25

Hiermee werd de schade geleden door het gebrek aan historieschilders ruimschoots
goed gemaakt. Alle vier auteurs noemden de gereformeerde godsdienst als belang-
rijke externe oorzaak voor het ontbreken van historieschilderkunst. Alleen De Burtin
zag hierin geen nadeel. Hij was van mening dat hierdoor een unieke schilderschool



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - september 2002 - no. 3 - bh. 46

was ontstaan die zich wist te onderscheiden van alle andere scholen. Nog een andere
belangrijke factor is met name volgens Kikkert de oorzaak geweest van het gebrek
aan historieschilders, namelijk de republikeinse staatsvorm. Deze is, zo meent hij,
bij uitstek geschikt ter aankweking van burgerlijke deugden en niet van bloeiende
kunstscholen.26 Het ontbreken van vorstenhoven was dus een groot gemis voor de
kunsten. De bloei van de zeventiende-eeuwse Hollandse kunst had dan ook niets te
maken met artistieke waarden, maar met de bloei van de economie waardoor geld
overbleef voor deze kunsten. Van der Willigen die in alles wel meegaat met Kikkert,
maar dit voortdurend iets voorzichtiger stelt, is van mening dat de republikeinse
staatsvorm niet ongeschikt is voor kunst maar wel voor de smaak. In die zin dat men
niet wilde uitblinken in 'ongemeene pracht'.27 Daarbij zijn de Hollandse huizen niet
berekend op historiestukken.
Invloed van smaak en karakter worden ook behandeld. Dat de heren bekend waren
met alle discussies van de voorafgaande eeuw blijkt het aanhalen van de
klimaattheorie. Hierbij werd ervan uitgegaan dat het koude klimaat invloed had op
de gesteldheid van de Hollander waardoor hij minder levenslustig was dan een
zuidelijker wonend persoon. Bij Kikkert en Van der Willigen gebeurt dit in negatieve
zin. Kikkert gaat er niet vanuit dat nationale trekken als vlijt en geduld direct een
stempel drukken op de smaak, vooral omdat smaak te beïnvloeden en dus ook te
veranderen is. Hij constateert met spijt dat "kleine en met vlijt door en door
bearbeide schilderijtjes met als onderwerp de eenvoudige natuur die wij om ons
heen zien het meest geliefd zijn. De Nederlander denkt alleen aan het wezenlijke nut
en genot van de kunst mag daarom geen inspanning kosten".2S Van der Willigen
meent dat in schildertechnisch opzicht de Hollandse school niet wezenlijk verschilt
van de andere scholen maar dat door het klimaat en de natuur kunstschilderen hier
moeilijker is. Zo zou dit klimaat minder in staat zijn de geest op te wekken en het
schilderen naar naakten moeilijker zijn, daarbij zou de tegenstelling van schaduw en
licht verdoven en omdat grootse natuurtonelen ontbreken blijft de schilder al snel
werkeloos zitten.29 De Burtin oordeelt niet maar verklaart en zegt net als Van Manen,
dat het Hollandse publiek eenvoudig en streng van aard is en wars van uiterlijk
vertoon, steeds bezig met hun handel of andere zaken. Het volk zoekt zijn vertier
daarom binnenshuis of in landelijke genoegens. Dat de schilders daar op inspelen
vindt hij logisch. Ze worden er immers goed voor betaald. Kikkert vindt dit juist
gemakzucht van de schilders en getuigen van een gebrek aan smaak omdat zij zich
aanpassen aan de wensen van hun publiek. "In de bewustheid dat men nu eenmaal
de plooi gezet had, om aan een uitvoerig Van Mierisje, een grappig J. Steentje, een
osje van Potter, den voorrang te geven boven een kloek geordonneerd historisch
ontwerp." De Nederlandse schilder kan op die manier gemakkelijk zijn geld verdie-
nen, en hij toont geen belangstelling voor de theoretische grondslagen der schilder-
kunst.30 Van der Willigen en Van Manen delen deze kritiek. Van der Willigen dicht
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de Hollandse kunstenaars ook een slechte smaak toe, maar ziet de oorzaak daarvan
in het gebrek aan goede voorbeelden zoals de kunstenaars die wel hebben in Italië.
Ze beschikken niet over dat poëtische landschap en over antieke beelden.31 Van
Manen voegt daaraan toe dat de theoretische kennis van schilders gebrekkig was,
maar als verzachtende omstandigheid meent hij dat dit komt door een gebrek aan
goede literatuur en een goede opleiding.

De mogelijkheden om tot een oplossing van het gebrek aan historieschilderkunst te
komen, worden in de beantwoording van het tweede deel van de vraag beantwoord.
P. Kikkert voert een pleidooi gericht op invoering van de internationale historieschil-
derkunst. Van der Willigen en Van Manen neigen ook in deze richting maar De
Burtin wijst het helemaal af. Hij ziet meer in de ontwikkeling van de lagere genres.
Hoewel De Burtin de Hollandse kunstenaars van zijn tijd wel verwijt alleen hun
illustere voorgangers na te volgen en niet de natuur. De Burtin wil eigenlijk dan ook
geen antwoord geven op het tweede deel van de vraag:
"Daar echter Teylers geleerd genootschap door het laatste gedeelte van deszelfs

programma de loffelijke zucht schijnt aan den dag te leggen, om ook het historische
vak in zijn vaderland te doen opnemen... maak ik het mij tot enen pligt ook dat
gedeelte der vrage te beantwoorden.""

Een historieschilder moet volgens Van Manen twee zaken uitmuntend beheersen: ten
eerste moet hij het werktuiglijke (het ambacht) van de kunst zeer goed beheersen.
Ten tweede moet hij een uitgestrekte kennis hebben van alle verheven wetenschap-
pen. Het volgen van grote voorbeelden om dit te bereiken is een manier maar de
schilder moet oppassen dat hij niet de stijl van iemand anders overneemt. Daarom is
de vroegere noodzakelijkheid van een reis naar Rome vervallen.
Als de kunstenaars naar Italië gaan waar zij het beste werktuigelijke kunnen leren
moet dit onder begeleiding van een bekwaam leermeester zodat zij zich niet de
verkeerde dingen eigen maken.
Van Manen geeft hiermee aan wat de schilder moet leren en waar (bij voorkeur in
eigen land).Blijft nog over hoe zij dit moeten leren.
Van Manen stelt voor om voor goed tekenonderwijs te zorgen. Alleen zij die uitblin-
ken kunnen een vervolgopleiding aan een van (reeds bestaande) tekenacademies
volgen. In deze tweede fase dient ook les gegeven te worden in alles wat voor de
historieschilder aan kennis nodig is. Van Manen meent dat dit het beste in de eigen
taal kan geschieden omdat daardoor de stof veel beter bij de leerling beklijft. De
grote wetenschappers in het oude Griekenland kregen hun leerstof ook in de eigen
taal.
Pas als de schilder bekwaam is kan hij dan zijn grote voorgangers in Italië bekijken.
De koning moet zijn medewerking verlenen en dit is zeer belangrijk omdat op deze
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wijze door zijn bescherming en aanmoediging de kunst tot bloei zal komen. De
smaak en het oordeel van de natie kunnen door de steun van de vorst wellicht
gunstig beïnvloed worden want zo schrijft Van Manen: "Ik verbeeld mij sommigen te
hooren zeggen: de schilderkunst is wel eene voortreffelyke en begeerlyke kunst, doch,
in tyden van tegenspoed en vermagering eene broodeloze kostwinning."33

Hij vervolgt met te zeggen dat in de gouden eeuw toen de handel floreerde de kunst
in dat kielzog werd meegetrokken maar dat naar de mening van het grote publiek dat
nu niet meer lukt.
Van Manen is een andere mening toegedaan. Hij ziet juist in het stimuleren van de
tekenkunst en daarmee van de schilder- en historiekunst een goede stimulans
uitgaan. Want, zo betoogt hij, de kunst moet nu meer dan ooit bevorderd worden. De
koophandel kan juist door het produceren van kunst weer gaan bloeien. De oude
meesters zijn zeer veel geld waard, wanneer deze tak weer tot leven wordt gebracht
en wij onze kunst verkopen dan kunnen wij weer verdienen. Daarnaast zal de heil-
zame werking van de kunst het volk oppeppen en daarmee het land doen bloeien.
Met dit verlichte koopmansideaal sluit hij zijn betoog af onder het motto: "Kunst
wordt door arbeid verkregen".
In het licht van de historieschilderkunst hebben alle vier de deelnemers het over een
reis naar Rome. Kikkert, de prijswinnaar, is niet zo optimistisch over een reis naar
Rome zoals dat al eeuwen is gegaan, omdat in het ene geval de smaak van de schil-
der al gevormd is en hij bij terugkeer naar zijn vaderland weer terug zal vallen in die
smaak. In het andere geval, waar zijn smaak wel elders is gevormd, zal hij in dat
land eer, roem en brood vinden en het eigen land kan dan vergeefs op zijn terugkeer
wachten.34 Het moet dus geheel anders, meent Kikkert, en zijn oplossing is het stich-
ten van een Algemeene Theoretische Leerschool voor jonge historieschilders. De
beste leerlingen moeten dan in aanmerking komen voor een kwekelingschap in
Rome en Parijs. Hij ziet de reis naar Parijs als opvolger van de Romereis, omdat hier
inmiddels een opeenstapeling van oude en nieuwe kunstschatten heeft plaats gevon-
den. Een mogelijke reis voor landschapsschilders komt niet ter sprake, omdat hij
alleen de historieschilderkunst voor bevordering in aanmerking wilde laten komen.
De tweede prijswinnaar Van der Willigen heeft een meer genuanceerde mening. Het
historiestuk moet zeker deel uitmaken van de roem der Hollandse school maar de
andere genres mogen daar niet onder lijden. Dus het reizen kan nuttig zijn voor bijna
alle genres, in het bijzonder voor landschapsschilders en historieschilders, de ande-
ren hebben genoeg motieven in het eigen land. Zijn voorstel is een schildersacade-
mie op te richten waarvan de beste historieschilders zes jaar lang en de beste land-
schapschilders vier jaar lang op kosten van de academie kunnen reizen. De kunste-
naars moeten echter oppassen zich niet te veel te vervreemden van wat hun eigen is.
Zij hebben namelijk de tijd van eeuwen tegen zich en zullen alleen door ook te blij-
ven excelleren in de eigen vakken, kunnen concurreren met de buitenlandse scholen.
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De landschapschilders moeten reizen om de verschillen in de natuur te ontdekken.
Zo kunnen zij schilderachtige en dichterlijke denkbeelden opdoen die zij thuis
kunnen uitwerken.35 Van der Willigen is hiermee een pleitbezorger van de historise-
rende landschapschilder en stemt in met de buitenlandse kritiek dat de Nederlander
tot dan toe alleen slaafs de natuur heeft gevolgd. Hij erkent wel dat Van de Velde en
Potter uitmuntende schilders zijn, maar wanneer zij naar Italië waren gereisd zouden
zij nog meer graden van verdienste gekend hebben. Evenals Kikkert vindt ook Van
der Willigen naast Italië Parijs een belangrijk reisdoel. In het Museé Napoleon kan
zowel de historie- als landschapschilder de vele schilderstukken in zijn vak bestude-
ren. De historieschilder kan er tevens de meest beroemde beelden uit Rome bewon-
deren.
Van Manen, de derde inzender, meent net als Kikkert dat er niets boven het historie-
stuk gaat. Toch twijfelt ook hij aan de noodzaak naar Rome te gaan om "gronden en
wetenschap voor zijne kunsten op te doen" omdat de schilder deze evengoed in
eigen land kon eigen maken als daarvoor tenminste de juiste voorzieningen getroffen
zouden worden. Wel dient de schilder eens, bij voorkeur nadat hij reeds een hoge
graad van perfectie in zijn schilderkunst heeft bereikt, de fresco's van de groten
gezien te hebben, niet om te kopiëren, maar om zich zo de grootste denkbeelden
eigen te maken. Verder moet hij op reis niet teveel verzamelingen bezoeken want dat
zou zijn jeugdige verbeelding al te veel verwarren.36

De Burtin stelt voorop dat de Hollandse school de beste school is in alle genres
behalve het historiestuk en vraagt zich af waarom dat betreurd moet worden.37 Een
reis naar Italië is alleen geschikt voor diegene die "de schoonste hoop verwekt".
Zonder een bezoek aan Parijs zou deze Italiëreis niet compleet zijn.
In tegenstelling tot van der Willigen is De Burtin van mening dat de landschapsschil-
der thuis moet blijven omdat wat men ook van het Italiaanse landschap mag vinden,
het twijfelachtig is of de
"drooge en bergachtige grond en de brandende luchtstreek en de algemeen
verschroeiende eenzelvige toon van die landstreek op kunnen tegen defrissche vlak-
ten en de zilveren hemel en de kleuren der prachtige begroeiing die het prachtige
Holland oplevert. Het werk van italianisanten is fraai maar de Hollandse gezichten
zijn betoverend."^

Van Manen geeft als patriot een genuanceerde mening. Hij is niet tegen het historie-
stuk maar om hem een groot voorstander te noemen dat is het andere uiterste. Hij
ziet wel veel in de stimulatie van de kunsten. Hij is alleen geen voorstander van het
overnemen van de grote stijl der Italianen. Sterker nog, in tegenspraak met le prijs-
winnaar Kikkert raadt hij een reis naar Italië in een vroeg stadium zelfs helemaal af
(Kikkert is wat ambivalent maar wil de jonge leerling wel laten reizen om vroeg
oude meesters te kopiëren).
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Daarmee is hij met zijn nationalistisch gedachtengoed een stap verder dan tijdgeno-
ten. Hij wil dat de stijl van de Hollanders behouden blijft en wordt gestimuleerd. De
algemene mening is op dat moment nog één van het stimuleren van een internatio-
nale stijl. Kikkert die daar voorstander van was werd op dat moment als prijswinnaar
uitgeroepen.
Van de ideeën van prijswinnaar Kikkert is weinig terechtgekomen. De internationale
stijl is in Nederland nooit van de grond gekomen. Van Manen kreeg, zij het pas na
zijn dood in de jaren 20 van de 19C eeuw, zijn gelijk. De door de koning
gestimuleerde kunst was het Hollands historiestuk. Echter, de onderwerpkeuze bleef
anders dan gebruikelijk. In plaats van bijbelse historie of mythologie werd gekozen
voor glorieuze momenten uit de vaderlandse geschiedenis.39
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